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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Μεθοδολογία
Ζ αλνηρηή δεκόζηα δηαβνύιεπζε γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην Λόκν 3489/2006 «Εώλε
Θαηλνηνκίαο

Θεζζαινλίθεο

θαη

άιιεο

δηαηάμεηο»,

πξαγκαηνπνηήζεθε

κέζσ

ηεο

ηζηνζειίδαο www.opengov.gr/ypoian/ θαη δηήξθεζε από ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2011 έσο θαη
ηελ 14ε Ηνπιίνπ 2011, ζπλνιηθά δεθαπέληε (15) εκέξεο.
Βάζεη

ηνπ

ζρεδηαζκνύ

ηεο

νκάδαο

Δπηθνηλσλίαο

ηνπ

Υπνπξγείνπ

Αλάπηπμεο,

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Λαπηηιίαο, ηα ζρόιηα θσδηθνπνηήζεθαλ, θαηαγξάθεθαλ θαη
αλαιύζεθαλ κε ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο:


Ποζοηικά με βάζη ηιρ εξήρ μεηαβληηέρ:
o

Ημέπα ππνβνιήο ζρνιίνπ:


Δλδηαθέξνλ θαη ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
δηαβνύιεπζεο

o

Άπθπο ζην νπνίν ππνβιήζεθε ην ζρόιην:


Άξζξν

1

Ίδξπζε

θαη

νξηνζέηεζε

ηεο

Εώλεο

Θαηλνηνκίαο

Θεζζαινλίθεο


Άξζξν 2 Σηξαηεγηθό Σρέδην Αλάπηπμεο



Άξζξν 3 Σύζηαζε Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Αιεμάλδξεηα
Εώλε Θαηλνηνκίαο Α.Δ.»



Άξζξν 4 Σθνπόο ηεο εηαηξείαο



Άξζξν 5 Κεηνρηθό Θεθάιαην



Άξζξν 6 Οξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο



Άξζξν 7 Όξγαλα δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο



Άξζξν 8 Πξνζσπηθό



Άξζξν 10 Δπνπηεία θαη Υπνρξεώζεηο ηεο Δηαηξείαο



Άξζξν 13 Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Αλάπηπμεο



Άξζξν 14 Αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο
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o

Ιδιόηηηα ζςνηάκηη ηος ζσολίος:


Ιδιώηηρ (γηα ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ από ην ζρόιην δελ ζπλάγεηαη
επαγγεικαηηθή ηδηόηεηα ή δειώλεηαη όηη ν ζπληάθηεο είλαη πνιίηεο)

o



Εηαιπεία



Φοπέαρ (όπσο ε ΔΥΓ ΔΠΑΔ)

Ύθορ/πεπιεσόμενο ζσολίος:


Ωο θεηικά θσδηθνπνηήζεθαλ ηα ζρόιηα, ζηα νπνία δειώλεηαη άκεζα ή
έκκεζα ζεηηθή ζηάζε έλαληη ηνπ Σ/Λ.



Ωο απνηηικά θσδηθνπνηήζεθαλ ηα ζρόιηα, ζηα νπνία δειώλεηαη
άκεζα ή έκκεζα αξλεηηθή ζηάζε έλαληη ηνπ Σ/Λ.



Ωο

οςδέηεπα

θσδηθνπνηήζεθαλ ηα

ζρόιηα,

ζηα

νπνία

παξόηη

παξνπζηάδεηαη θάπνηα πξόηαζε ή ηδέα επί ηνπ Σ/Λ δελ δειώλεηαη νύηε
ζεηηθή νύηε αξλεηηθή ζηάζε, είηε άκεζα είηε έκκεζα.
o

Ποιοηικά με βάζη ηα εξήρ κπιηήπια:


Αλίρλεπζε «ηάζεσλ» ζηε δηαβνύιεπζε, δειαδή ηα βαζηθόηεξα ζέκαηα
πνπ αλαδεηθλύνληαη από ηα ζρόιηα πνπ ππνβιήζεθαλ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2:

Ποζοηική

ανάλςζη

πεπιεσομένος

διαβούλεςζηρ
2.1 Καηανομή αριθμού ζτολίφν ανά ημερολογιακή ημέρα
διαβούλεσζης και Άρθρο ηοσ Στεδίοσ Νόμοσ
Σηηο δεθαπέληε εκέξεο πνπ δηήξθεζε ε δηαδηθαζία ηεο δηαβνύιεπζεο, θαηαγξάθεθαλ
ζπλνιηθά 49 ζσόλια.
Σύνολο Στολίων ανά Ημέρα και ανά Άρθρο
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Ημερομηνία

Όπσο θαίλεηαη θαη από ην αλσηέξσ δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, ην μεγαλύηεπο αξηζκό
ζρνιίσλ ζπγθέληξσζε επζύο εμαξρήο ην Άπθπο 1 ηνπ Σρεδίνπ, (ζπλνιηθά 23 ζρόιηα ή
ηο 46,93% πεξίπνπ ηνπ ζπλόινπ ησλ ζρνιίσλ). Τν Άπθπο 2 ζπγθέληξσζε ζπλνιηθά 5
ζρόιηα, ην Άπθπο 3, 6 ζρόιηα, ην Άπθπο 14, 4 ζρόιηα, ην Άπθπο 6 θαη ην Άπθπο 8, 3
ζρόιηα, ην Άπθπο 10, 2 ζρόιηα θαη ην Άπθπο 4, ην Άπθπο 7 θαη ην Άπθπο 13 από έλα
ζρόιην. Γηα ην Άπθπο 5 δελ ππήξμε θαλέλα ζρόιην. Ωο πξνο ην ρξνληθό πιαίζην,
παξαηεξείηαη εληνλόηεξε ζπκκεηνρή θαηά ηε δεύηεξε εκέξα, θαζώο θαη θαηά ηηο δύν
ηειεπηαίεο εκέξεο ηεο δηαβνύιεπζεο.
Αζήλα, 22 Ηνπιίνπ 2011
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2.2

Σηάζη

ηφν

πολιηών

ανά

ημερολογιακή

ημέρα

διαβούλεσζης και Άρθρο ηοσ Στεδίοσ Νόμοσ
Αλαιύνληαο ην ύθνο θαη ην πεξηερόκελν ησλ ζρνιίσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε
δηαβνύιεπζε, ε ζηάζε ησλ ζπκκεηερόλησλ έλαληη ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο ηνπ
ΥΠΑΑΛ θαηαγξάθεηαη σο νπδέηεξε.
Ύφος Στολίων
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Ημερομηνία
ΘΕΤΙΚΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

ΟΥΔΕΤΕΡΑ

ΑΣΦΕΤΑ

Από ηα 49 ζσόλια πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηε δηαβνύιεπζε, ένα ζσόλιο ήηαν θεηικό
(2,04%), ηα 12 ζσόλια ήηαν απνηηικά (24,48%), θαη ηα 36 ήηαλ οςδέηεπα
(73,46%). Σύκθσλα κε ηηο εξεπλεηηθέο παξαδνρέο καο (βι. Κεζνδνινγία), παξόηη ηα
νπδέηεξα

ζρόιηα

δελ

εθθξάδνληαη

είηε

ζεηηθά

ππέξ

είηε

αξλεηηθά

θαηά

ηνπ

πξνσζνύκελνπ ζρεδίνπ, δύλαληαη λα εξκελεπζνύλ σο ζεηηθά, θαζώο πξνηείλνπλ ηδέεο ή
ηξόπνπο βειηίσζήο ηνπ. Κε απηό ην δεδνκέλν –θαη πξνζζέηνληαο ζεηηθά θαη νπδέηεξα
ζρόιηα- θαηαγξάθνπκε θεηική ή πεπίπος θεηική ζηάζη ζε ένα ποζοζηό ηηρ ηάξηρ
ηος 75,51%.

Αζήλα, 22 Ηνπιίνπ 2011
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2.3 Ιδιόηηηα ηφν ζσμμεηετόνηφν ζηη διαβούλεσζη
Όπσο

πξνθύπηεη

θαη

από

ην

δηάγξακκα

πνπ

αθνινπζεί,

ε

πιεηνςεθία

ησλ

ζπκκεηερόλησλ δηαηππώλνπλ ηελ άπνςή ηνπο ωρ ιδιώηερ ή «απλοί πολίηερ» (43
άηομα ή 87,75% ηων ζσολίων). Αθνινπζνύλ νη εηαηξείεο κε ζπλνιηθά 5 ζσόλια ή
10,20% ηων ζσολίων, θαη νη θνξείο κε 1 ζσόλιο.
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Ημερομηνία
ΙΔΙΨΤΕΣ

2.4

Αριθμός

επώνσμφν

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ

ένανηι

ανώνσμφν/υεσδώνσμφν

ζτολίφν
Τν 65,30% ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε δηαβνύιεπζε ζρνιίαζε επσλύκσο, ελώ ην 34,69%
ησλ

ζπκκεηερόλησλ

ζηε

δηαβνύιεπζε

πξνηίκεζε

λα

ζρνιηάζεη

αλώλπκα,

ρξεζηκνπνηώληαο κόλν ην κηθξό ηνπ όλνκα.
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Επώνσμα vs Ανώνσμα/Ψεσδώνσμα Στόλια

17
Ανώνυμα/ Χευδώνυμα

Σειρά1

32
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Αρ. Στολίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ποιοηική ανάλςζη πεπιεσομένος
διαβούλεςζηρ
3.1 Τάζεις ζηη διαβούλεσζη

Παρακάτω παρουςιάηονται τα κζματα που τζκθκαν ςτθ διαβοφλευςθ. υνολικά καταχωρικθκαν
49 ςχόλια.
ΑΡΘΡΟ 1
1. χετικά με τθν ζννοια τθσ Ηϊνθσ Καινοτομίασ Κεςςαλονίκθσ, διατυπϊκθκαν απόψεισ και
προτάςεισ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ κρίνεται ςκόπιμο να αναπτυχκεί:
α) Πρζπει να είναι μια ςυγκζντρωςθ καινοτόμων δραςτθριοτιτων ςτθ Κεςςαλονίκθ, με πόρουσ
και ανκρϊπινο επιςτθμονικό δυναμικό.

Αζήλα, 22 Ηνπιίνπ 2011
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β) Πρζπει να αποφευχκεί οποιαδιποτε ζννοια δθμιουργίασ δραςτθριότθτασ «real estate», με
ενδεχόμενα υπονοοφμενα τροποποίθςθσ των ςυντελεςτϊν δόμθςθσ και τθσ δθμιουργίασ απλϊν
χϊρων ακινιτων προσ πϊλθςθ.
γ) Προτείνεται θ ςφγκλθςθ επιτροπισ εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό για τθ ςφνταξθ ενόσ
νζου ςχεδίου νόμου για τθν Ηϊνθ Καινοτομίασ Κεςςαλονίκθσ από μθδενικι βάςθ.
2. Αναφορικά με τον κακοριςμό τθσ χωροκζτθςθσ τθσ Ηϊνθσ Καινοτομίασ Κεςςαλονίκθσ
διατυπϊκθκαν ποικίλεσ παρατθριςεισ και προτάςεισ:
α) Ο νόμοσ περιζχει αςάφειεσ ςχετικά με τθ χωροκζτθςθ τθσ Η.ΚΑΛ.Κ. και γενικότερα με τθ χωρικι
διάςταςθ.
β) τον κακοριςμό των ορίων τθσ Ηϊνθσ πρζπει να ςυμμετζχει υποχρεωτικά και ο Τπουργόσ ΠΕΚΑ
δεδομζνου ότι νομιμοποιεί τθ ςυμβατότθτα τθσ χριςθσ με τον υπερκείμενο ςχεδιαςμό (Εκνικό
Χωροταξικό, Ειδικά Χωροταξικά, Ρυκμιςτικό κ.λ.π.).
γ) Επιβάλλεται να κακοριςτοφν επακριβϊσ οι αρμόδιοι Τπουργοί για τθν οριοκζτθςθ τθσ Ηϊνθσ,
ϊςτε να αρκεί θ αςάφεια τθσ φράςθσ «…των κακ’ φλθν αρμόδιων Τπουργϊν…» των παρ.2 και 3
του άρκρου 1. Θ πράξθ τθσ οριοκζτθςθσ τθσ Η.ΚΑΛ.Κ. πρζπει να είναι γνωςτι, να μθν παραπζμπει
ςε μελλοντικι διοικθτικι πράξθ και άρα είναι νομικά επιβεβλθμζνο να κακοριςκεί ςτθν παροφςα
διάταξθ θ αρμοδιότθτα των Τπουργϊν, που ςυνυπογράφουν τθν ΚΤΑ οριοκζτθςθσ τθσ Ηϊνθσ
Καινοτομίασ Κεςςαλονίκθσ.
δ) Για τθ χωροκζτθςθ και τθν οριοκζτθςθ τθσ Η.ΚΑΛ.Κ είναι απαραίτθτο να διατθρθκεί ο
γνωμοδοτικόσ ρόλοσ του Οργανιςμοφ Κεςςαλονίκθσ (άρκρο 5 του ν.1561/1985, ΦΕΚ 148 Α’),
δεδομζνου ότι ο Οργανιςμόσ είναι κακ’ φλιν αρμόδιοσ για το ςχεδιαςμό τθσ ευρφτερθσ περιοχισ
Κεςςαλονίκθσ (Ρυκμιςτικό ςχζδιο, Γ.Π. κ.λ.π.). Δεν ςυνιςτάται θ μεταφορά του ρόλου αυτοφ ςτο
Τπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ, διότι δεν διακζτει τθν απαιτοφμενθ
τεχνογνωςία.
3. Αναφορικά με τθν τοποκεςία τθσ χωροκζτθςθσ τθσ Ηϊνθσ Καινοτομίασ Κεςςαλονίκθσ
διατυπϊκθκαν, επίςθσ, ποικίλεσ παρατθριςεισ και προτάςεισ:
α) Ο χάρτθσ, ο οποίοσ επιςυνάπτεται, δεν ςυνάδει με τθν οριοκζτθςθ και τθ χωροκζτθςθ που ζχει
προτακεί ςτθ ςχετικι μελζτθ «Ανάλυςθ και αποτφπωςθ υφιςτάμενων χωροταξικϊν,
πολεοδομικϊν ιδιοκτθςιακϊν χαρακτθριςτικϊν και δικτφων υποδομϊν και προτάςεισ για τισ
αναγκαίεσ χωροταξικζσ πολεοδομικζσ ρυκμίςεισ και δίκτυα ςτθ Η.ΚΑΛ.Κ και ςτθν ευρφτερθ
περιοχι», θ οποία χρθματοδοτικθκε από τθ Ηϊνθ Καινοτομίασ και επιβλζφκθκε από τθν
Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και Χωροταξίασ (ΔΛ.ΠΕ.ΧΩ.) Κεντρικισ Μακεδονίασ. ε κάκε περίπτωςθ
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διατυπϊκθκε θ απορία αν μπορεί να τεκμθριωκεί θ καταλλθλότθτα, θ ςκοπιμότθτα και τα
ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ προτεινόμενθσ περιοχισ.
β) Διατυπϊκθκε θ άποψθ ότι δεν είναι απαραίτθτο να οριοκετθκεί και να περιοριςτεί χωροταξικά
θ Ηϊνθ. Ι κα μποροφςε ζςτω να καταλαμβάνει ολόκλθρο το νομό Κεςςαλονίκθσ. Διαφορετικά
υπάρχει ςφγχυςθ για το αν μία καινοτόμα (υφιςτάμενθ ι νζα) επιχείρθςθ οφείλει να μετακομίςει
εντόσ τθσ οριοκετθμζνθσ ηϊνθσ για να ανικει ςε αυτι. Επίςθσ εκφράςτθκε ο προβλθματιςμόσ αν
οι υφιςτάμενεσ κερμοκοιτίδεσ και πάρκα είναι μζροσ τθσ Ηϊνθσ.
γ) Προτάκθκε θ διεφρυνςθ των ορίων τθσ Ηϊνθσ, όπωσ απεικονίηονται ςτο χάρτθ, προσ τισ όμορεσ
ανεκμετάλλευτεσ περιοχζσ, προκειμζνου να αυξθκοφν οι δυνατότθτεσ εγκατάςταςθσ ςτθ Ηϊνθ.
δ) Ειδικότερα, διατυπϊκθκε θ πρόταςθ να οριοκετθκεί θ Ηϊνθ και ςτθ Δυτικι Κεςςαλονίκθ
κακϊσ και να χωροκετθκεί ζνασ κφλακασ καινοτομίασ ςτθν περιοχι αυτι. Σο γεγονόσ ότι ςτθ
ίνδο βρίςκονται το Ελλθνικό Λνςτιτοφτο Μετρολογίασ και το Αλεξάνδρειο ΣΕΛ Κεςςαλονίκθσ, τα
οποία ζχουν υπογράψει Μνθμόνιο υνεργαςίασ με τθν ΑΗΚ, κα βοθκιςει ςτθν ανάπτυξθ τθσ
ζρευνασ και τεχνολογίασ ςτθν περιοχι.
ε) Μία άλλθ άποψθ που επίςθσ διατυπϊκθκε είναι ότι τα όρια τθσ Ηϊνθσ κα πρζπει να
εκτείνονται ζωσ 15 χλμ. από το κζντρο τθσ πόλθσ.
ςτ) Θ προκακοριςμζνθ ςτο χάρτθ περιοχι παρουςιάηει ιδθ υπερανάπτυξθ και υψθλι
ςυγκζντρωςθ εμπορικϊν επιχειριςεων. Προτάκθκε να τοποκετθκεί ςε περιοχι λιγότερο
ανεπτυγμζνθ προκειμζνου ζτςι να δοκοφν κίνθτρα για επιπλζον περιφερειακι μεγζκυνςθ.
Ενδεικτικά αναφζρκθκαν το ςχετικά παρκζνο και ανεκμετάλλευτο τρίγωνο «Κζρμθ – Νζα
Ραιδεςτόσ – Νζο Ρφςιο» και θ περιοχι εκατζρωκεν τθσ Εκνικισ οδοφ Κεςςαλονίκθσ – Νζων
Μουδανιϊν.
4. Αναφορικά με τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Ηϊνθσ:
α) Σο εγχείρθμα τθσ Ηϊνθσ Καινοτομίασ Κεςςαλονίκθσ κα πρζπει να λειτουργιςει με τθ
μικρότερθ δυνατι ςυμμετοχι από πλευράσ του Δθμοςίου, αναφορικά με τθν εν γζνει λειτουργία
και χρθματοδότθςι του.
β) Μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ, προκειμζνου να διευκολυνκοφν και να επιταχυνκοφν οι
διαδικαςίεσ δθμιουργίασ και λειτουργίασ τθσ Ηϊνθσ.
γ) Κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν όλα τα αργοφντα βιομθχανικά κτίρια, ςε μια ηϊνθ ± 15 χλμ.
περί τθ Κεςςαλονίκθ, ενϊ αρκεί θ δθμιουργία ενόσ κτιρίου/διοικθτθρίου, χωρίσ μεγάλο κόςτοσ.
δ) Να δοκοφν κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ που κα εγκαταςτακοφν ι που είναι ιδθ εγκαταςτθμζνεσ
ςτθ Ηϊνθ. Πιο ςυγκεκριμζνα αναφζρκθκαν :
Αζήλα, 22 Ηνπιίνπ 2011
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• Κίνθτρα τθσ Ε.Ε. ι και τθσ Διεκνοφσ Κοινότθτασ, για τθν προςζλκυςθ δθμιουργίασ καινοτομικϊν
ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων, με ςτόχο τθν δθμιουργία commercialized προϊόντων και
υπθρεςιϊν. Ο μζςοσ κφκλοσ υλοποίθςθσ μιασ καινοτομίασ, να είναι ζωσ 3 χρόνια.
• Ειδικι ςυμφωνία με τθν Ε.Ε. για τθν ειδικι ςυγκζντρωςθ ενιςχφςεων καινοτομίασ ςτθ
Κεςςαλονίκθ, για όλα τα Βαλκάνια, είτε κετικϊν επιδοτιςεων λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, με
κατ’ εξαίρεςθ εγκρίςεισ όπωσ ςε οριςμζνεσ ηϊνεσ τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ, είτε με τθν κακιζρωςθ
ειδικϊν tax holidays, για παραγωγικζσ καινοτομικζσ δραςτθριότθτεσ.
• Επιδοτιςεισ για επενδυτικά, αναπτυξιακά και ερευνθτικά ζργα (για κτιριακζσ δαπάνεσ,
εξοπλιςμό, δαπάνεσ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ).
• Οι επιδοτιςεισ να κυμαίνονται ςε επίπεδα ανϊτερα εκείνων του αναπτυξιακοφ νόμου.
• Φορολογικζσ ελαφρφνςεισ
ε) Να διατίκενται ςτισ επιχειριςεισ που εγκακίςτανται ςτθ Ηϊνθ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ, π.χ.
• Κατοχφρωςθ και προςταςία δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ (π.χ. πατζντεσ, πνευματικά
δικαιϊματα)
• Βιβλιογραφικζσ ζρευνεσ, ζρευνεσ προθγοφμενθσ ςτάκμθσ τθσ τεχνολογίασ, ζρευνεσ αγοράσ
• Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ποιότθτασ
• Ανάπτυξθ λογιςμικοφ υποςτιριξθσ λειτουργικϊν και άλλων διαδικαςιϊν
• Ανάπτυξθ επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ/επιχειρθματικοφ ςχεδίου
• Διαφιμιςθ και προϊκθςθ (marketing)
• Τποςτιριξθ πωλιςεων
ςτ) Αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ των κριτθρίων για εγκατάςταςθ ςτθ Ηϊνθ:
• Χριςθ δεικτϊν, όπωσ αρικμόσ πατεντϊν ι άλλων κατοχυρωμζνων δικαιωμάτων διανοθτικισ
ιδιοκτθςίασ, επίπεδο εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, επενδφςεισ Ε&Α, οικονομικι απόδοςθ,
εξαγωγζσ.
• υνεργαςία με ερευνθτικά ιδρφματα
• Εςτίαςθ ςτθν καινοτομία και όχι τόςο ςτθν κζςθ τθσ εγκατάςταςθσ
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5. Διατυπϊκθκε θ άποψθ από αρκετοφσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαβοφλευςθ ότι ο ρόλοσ, τον οποίον
καλείται να διαδραματίςει θ Ηϊνθ Καινοτομίασ, κα μποροφςαν να τον αναλάβουν τα ελλθνικά
πανεπιςτιμια και ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ το μεγαλφτερο πανεπιςτιμιο τθσ βαλκανικισ, το
Αριςτοτζλειο.
6. Αποτυπϊκθκε ο προβλθματιςμόσ ότι το μεγαλφτερο εμπόδιο για τθν επίτευξθ του
εγχειριματοσ είναι θ κατάςταςθ αβεβαιότθτασ που επικρατεί ςτθν ελλθνικι οικονομία και θ
επιμζρουσ απουςία ενόσ ςυγκεκριμζνου φορολογικοφ πλαιςίου, με ελάχιςτο χρονικό ορίηοντα
20ετίασ. το βακμό που μπορζςει να επιτευχκεί ςτακερό μακροοικονομικό και φορολογικό
περιβάλλον, δφναται να υπάρξει προςζλκυςθ μικρομεςαίων εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται
ςτο εξωτερικό.
7. Δεδομζνου του γεγονότοσ ότι εξ οριςμοφ κάκε καινοτομία είναι μοναδικι, ζνασ μοναδικόσ
χϊροσ ςτον οποίο κα ςυγκεντρϊνονται όλεσ οι καινοτομικζσ προςπάκειεσ δεν είναι αρκετόσ.
Προτάκθκε λοιπόν, να διευρυνκοφν τα όρια τθσ Ηϊνθσ και να ςυμπεριλάβουν περιοχζσ, όπου
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ ανάλογα με τθν καινοτομία που πρόκειται να αναπτυχκεί. Σζτοιεσ
περιοχζσ κα μποροφςαν να είναι βιομθχανικζσ περιοχζσ, όπου οι περιςςότερεσ των απαιτιςεων
πλθροφνται. Χαρακτθριςτικά αναφζρκθκε το παράδειγμα ότι μια καινοφρια χθμικι ζνωςθ δεν
μπορεί να αναπτυχκεί, ειδικά ςε προβιομθχανικι κλίμακα ςε μζροσ που δεν υπάρχει πρόβλεψθ
για διαχείριςθ αποβλιτων.
ΑΡΘΡΟ 2
1. Προτείνεται θ περιγραφι των κεντρικϊν γραμμϊν και κατευκφνςεων του ςτρατθγικοφ ςχεδίου
ςτον ιδρυτικό νόμο, προκειμζνου να αποφευχκοφν τυχόν παρερμθνείεσ, κακυςτεριςεισ και
ςυμφζροντα, ςτο όνομα τθσ πολυφωνίασ και τθσ αυτοτζλειασ.
2. Σο ςτρατθγικό ςχζδιο ανάπτυξθσ και λειτουργίασ κα ιταν ςκόπιμο να υλοποιθκεί ςε διάςτθμα
3 μθνϊν από τθν ψιφιςθ του νόμου και ςτισ κεντρικζσ του ιδζεσ να περιλαμβάνει εφαρμοςμζνθ
και αποτελεςματικι καινοτομικι ζρευνα, ςτθριηόμενθ ςτθ βιωςιμότθτα του ερευνθτικοφ
αντικειμζνου και ςτθ δθμιουργία ςυνκθκϊν προςζλκυςθσ ελλθνικϊν και διεκνϊν εταιριϊν.
3. Αναφορικά με τθν ζγκριςθ και τροποποίθςθ του τρατθγικοφ χεδίου τθσ ΑΗΚ Α.Ε.,
διατυπϊκθκε ότι κακϊσ παραλείπεται το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ
Αλλαγισ, με τθν αιτιολογία ότι δεν μπορεί να υπάρξει ςχεδιαςμόσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ χωρίσ τθ
ςυμμετοχι του.
4. Αναφορικά με τθν εξειδίκευςθ των ζργων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ
παραγράφου 1 (Άρκρο 2 παρ. 2), διατυπϊνεται θ άποψθ ότι πρζπει να παραμείνει θ ρφκμιςθ ωσ
είχε, δθλαδι, αντί τθσ απόφαςθσ του Δ.., να απαιτείται Κ.Τ.Α., δεδομζνου ότι το κάκε ζργο από
τα προτεινόμενα ωσ προσ τθν καταςκευι και το χρονοδιάγραμμά του πρζπει να ςυςχετίηεται με
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το γενικότερο υφιςτάμενο ι προτεινόμενο ςχεδιαςμό τθσ περιοχισ και να εντάςςεται ςτον
υπερκείμενο ςχεδιαςμό. Επιπλζον, το εφροσ τθσ νομικισ ιςχφοσ των αποφάςεων ενόσ Δ.. μιασ
Ανϊνυμθσ Εταιρίασ δεν μπορεί να επεκτακεί ζωσ του ςθμείου να εντζλει διοικιςεισ άλλων
οργανιςμϊν του Δθμοςίου τθν εκτζλεςθ ενεργειϊν.
5. Οι πθγζσ χρθματοδότθςθσ των ζργων είναι ςκόπιμο να ςυνδυάηονται με κζματα δθμοςίων
επενδφςεων, .Δ.Λ.Σ. κλπ που αφοροφν το πρόγραμμα εκτζλεςθσ ζργων ςτθν ευρφτερθ περιοχι
και ωσ εκ τοφτου δεν είναι δυνατόν να περιορίηονται ςε αποφάςεισ Δ.. που αφοροφν μόνο τα
όρια τθσ Η.ΚΑΛ.Κ.
6. Αναφορικά με τθν ανάπτυξθ του τρατθγικοφ χεδίου, αναφζρκθκε ότι ςκόπιμο είναι να
ακολουκείται θ διεκνισ πρακτικι :
α) Θ Ανάπτυξθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου να γίνεται μζςω ανεξάρτθτθσ μελζτθσ πριν από τθν
ίδρυςθ του φορζα υλοποίθςθσ.
β)Ο φορζασ αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ και τθν ετιςια επικαιροποίθςθ του τρατθγικοφ χεδίου
και δθμοςιεφει αναφορζσ προόδου.
γ) Ζνασ εξωτερικόσ φορζασ (πχ το Τπουργείο), βάςει των αναφορϊν, αποφαςίηει εάν ο φορζασ το
υλοποιεί ωσ πρζπει και αν υπάρχει κζμα, το ακυρϊνει ι αλλάηει τθ διοίκθςθ.
δ) Θ ςφνκεςθ του ςυγκεκριμζνου Διοικθτικοφ υμβουλίου, ζτςι όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 7, δεν
εξαςφαλίηει τισ γνϊςεισ και το υπόβακρο που απαιτείται για τθν εκπόνθςθ ενόσ τζτοιου ζργου.
Χαρακτθριςτικά αναφζρεται «οι επιχειρθματίεσ δεν ζχουν το υπόβακρο, οι ερευνθτζσ είναι ςτο
εργαςτιριο/κεωρία, θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ δεν καταλαβαίνει καν τισ ζννοιεσ, και οι επιςτιμονεσ
δεν ζχουν διοικθτικό-οικονομικό υπόβακρο».
ε) Σο τρατθγικό χζδιο Ανάπτυξθσ να κακορίηεται μετά από παρατιρθςθ, μελζτθ και ζρευνα των
επιτυχθμζνων ςχεδίων ανάπτυξθσ άλλων παρόμοιων Ηωνϊν Καινοτομίασ ςε αναπτυγμζνεσ
χϊρεσ.
ςτ) ε ςυνζχεια του παραπάνω ςχολίου, διατυπϊκθκε επίςθσ ο προβλθματιςμόσ εάν ςε κάκε
περίπτωςθ κα πρζπει ςτθν κατάρτιςθ του τρατθγικοφ χεδίου να υπάρχει ςυμμετοχι των
επιχειρθματικϊν κφκλων και θ αμφίπλευρθ επικοινωνία ζρευνασ και παραγωγισ

ΑΡΘΡΟ 3
1. Θ διαγραφι τθσ φράςθσ ςτο εδάφιο 3 τθσ παραγράφου 1 του αρχικοφ κειμζνου του νόμου «Η
Εταιρεία δεν υπάγεται ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα, όπωσ αυτόσ οριοκετείται κάκε φορά, και
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λειτουργεί με τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο των διατάξεων του παρόντοσ
νόμου και του καταςτατικοφ τθσ, και ςυμπλθρωματικά των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37
Α’)», δθμιουργεί αςάφειεσ όςον αφορά ςτο χαρακτιρα και τθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ.
2. Εκφράςτθκε με καυςτικό τρόπο θ άποψθ ότι θ ίδρυςθ μιασ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ, θ οποία ςτθν
ουςία ζχει κακαρά δθμόςιο χαρακτιρα και εμπλζκεται ςτισ γραφειοκρατικζσ αγκυλϊςεισ, δεν
προςφζρει τίποτα ςτθν καινοτομία ενϊ τα ςυνακόλουκα ζξοδα δεν ςυνάδουν με το κλίμα
λιτότθτασ που επιβάλλει θ οικονομικι κρίςθ. Επιπλζον, για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ
ορκισ διαχείριςθσ οφείλει να λειτουργεί όπωσ μια δθμόςια υπθρεςία, με διαγωνιςμοφσ κοκ.
4. Εκφράςτθκε θ άποψθ να ιδρυκεί θ εν λόγω εταιρεία και να αναλθφκεί θ ευκφνθ από
ανκρϊπουσ με μεράκι και ειλικρινζσ ενδιαφζρον για τθν καινοτομία, οι οποίοι κα αμείβονται
εφόςον φζρνουν τα επικυμθτά αποτελζςματα.

ΑΡΘΡΟ 4
1. Για τo εδάφιο ια’ «Θ υποςτιριξθ των εγκατεςτθμζνων εντόσ τθσ Η.ΚΑΛ.Κ. επιχειριςεων και
φορζων του ιδιωτικοφ και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα για τθν υπαγωγι τουσ ςε
επιχορθγοφμενα προγράμματα, ςυναφι με το ςκοπό τθσ Η.ΚΑΛ.Κ., κακϊσ και θ διευκόλυνςι τουσ
ςτθν πρόςβαςθ ςφγχρονων μορφϊν χρθματοδότθςθσ κεφαλαιουχικοφ και επιχειρθματικοφ
κινδφνου» διατυπϊκθκε ςχόλιο ότι ενδεχομζνωσ να ςυνιςτά ακζμιτο ανταγωνιςμό, κακϊσ
αποτελεί ςυμβουλευτικι υπθρεςία ανταγωνιςτικι προσ τισ ιδιωτικζσ εταιρείεσ ςυμβοφλων. Για
τθν αποφυγι του προςκόμματοσ αυτοφ προτάκθκε θ αντικατάςταςθ του εδαφίου ωσ εξισ : «ια)
Η ενθμζρωςθ των εγκατεςτθμζνων εντόσ τθσ Ζ.ΚΑΙ.Θ. επιχειριςεων και φορζων του ιδιωτικοφ και
του ευρφτερου δθμόςιου τομζα για τθν υπαγωγι τουσ ςε επιχορθγοφμενα προγράμματα, ςυναφι
με το ςκοπό τθσ Ζ.ΚΑΙ.Θ., κακϊσ και θ ενθμζρωςθ τουσ για πρόςβαςθ ςε ςφγχρονεσ μορφζσ
χρθματοδότθςθσ κεφαλαιουχικοφ και επιχειρθματικοφ κινδφνου». Με αυτόν τον τρόπο,
προκρίνεται ο ρόλοσ τθσ εταιρείασ να ςυνίςταται ςτο να οργανϊνει θμερίδεσ/εκδθλϊςεισ για
ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων.
2. το δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 προτείνεται θ αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ του
Τπουργοφ Ανάπτυξθσ με ΚΤΑ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και
Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων.
ΑΡΘΡΟ 6
Προκειμζνου θ εταιρεία να λειτουργεί με αξιοκρατία, διαφάνεια και ταχφτθτα κα μποροφςε να
δθμιουργιςει μθτρϊο μελετθτϊν και προμθκευτϊν με τα κατάλλθλα προςόντα, ϊςτε να μθν
αναγκάηεται να μπαίνει ςε χρονοβόρεσ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ, όταν χρειάηεται εξωτερικζσ
Αζήλα, 22 Ηνπιίνπ 2011

14

Γεκόζηα δηαβνύιεπζε γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην Λόκν 3489/2006 «Εώλε Θαηλνηνκίαο
Θεζζαινλίθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

μελζτεσ και κάκε είδουσ προμικειεσ. Αυτι είναι μία επιτυχθμζνθ πρακτικι που ακολουκείται ςτο
εξωτερικό.
ΑΡΘΡΟ 7
1. Σα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου προτείνεται να επιλζγονται με κριτιρια τθν εμπειρία ςτο
χϊρο ανάπτυξθσ εμπορεφςιμθσ καινοτομίασ και υλοποίθςθσ επενδυτικϊν και ερευνθτικϊν
ζργων.
2. Για τθν κινθτοποίθςθ των κεςμικϊν φορζων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ προτάκθκε θ εξισ
ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου: 2 μζλθ από δθμόςιουσ φορείσ παραγωγισ γνϊςθσ και
καινοτομίασ (Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα, Ερευνθτικά Κζντρα), 2 μζλθ από ςυλλογικοφσ
φορείσ χριςθσ καινοτομίασ (ςυλλογικοί φορείσ επιχειρθματικότθτασ, Επιμελθτιρια), 2 μζλθ από
τθ δθμόςια διοίκθςθ (1 μζλοσ από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ
και 1 μζλοσ από το Τπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων).
ΑΡΘΡΟ 8
1. Διατυπϊκθκε θ άποψθ ότι αν πρόκειται για Δθμόςια Τπθρεςία, θ ςτελζχωςθ πρζπει να γίνει με
μετατάξεισ κλπ, όπωσ προβλζπεται για κάκε δθμόςια υπθρεςία. Ενϊ, αν πρόκειται για ΑΕ, ο
Διευκφνων φμβουλοσ κα πρζπει να αναλάβει τθ διοίκθςθ και κα αξιολογθκεί βάςει τθσ
υλοποίθςθσ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου.
2. Για τθ ςτελζχωςθ τθσ εταιρείασ προτείνεται θ δυνατότθτα κάλυψθσ ςθμαντικϊν κζςεων από
επιςτιμονεσ ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου. Θ επιλογι να γίνεται μετά από πρόςκλθςθ και
εξζταςθ των προςόντων των υποψθφίων από ειδικά ςυγκαλοφμενο ςϊμα, απαρτιηόμενο από
αναγνωριςμζνου κφρουσ επιςτιμονεσ ι/και ςτελζχθ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα.
ΑΡΘΡΟ 10
Βάςει του ςτρατθγικοφ ςχεδίου διατυπϊκθκε θ γνϊμθ να αξιολογοφνται όλοι όςοι εργάςτθκαν
και ανζλαβαν κακικοντα ςτθν εταιρεία. υγκεκριμζνα, να προβλζπεται επιβράβευςθ των
αποδοτικϊν ςτελεχϊν, δθμόςια προβολι του ζργου τθσ εταιρείασ και απολφςεισ εργαηομζνων ςε
περίπτωςθ μθ παραγωγισ του επικυμθτοφ ζργου ζωσ και παφςθ του επιβλζποντοσ Τπουργοφ.
ΑΡΘΡΟ 13
Προτάκθκε θ αναφορά των φορζων που εκπροςωποφνται ςτθν Επιτροπι Εποπτείασ Ανάπτυξθσ,
διότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυνοσ να υπάρξει μονοδιάςτατθ εκπροςϊπθςθ.
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ΑΡΘΡΟ 14
1. τθν παράγραφο 1 τονίςτθκε ότι δεν κα ζπρεπε να αφαιρείται θ εφαρμογι τθσ χωροταξικισ
πολιτικισ ωσ κζμα κοινωνικοφ διαλόγου.
2. Εκφράςτθκε θ πεποίκθςθ ότι τα μζλθ τθσ Επιτροπισ οφείλουν να είναι άμιςκοι ςφμβουλοι.
τθν περίπτωςθ που θ εταιρεία πρόκειται να ςτελεχωκεί από Ζλλθνεσ με διεκνι εμπειρία και
επιφανείσ γνϊςτεσ του αντικειμζνου, τότε είναι αποδεκτι μία εφλογθ αμοιβι, ςτο μζτρο που δεν
επιβαρφνεται ο φορζασ με αφανείσ δαπάνεσ.

Επίςθσ, διατυπϊκθκαν ςχόλια και προτάςεισ για άρκρα τα οποία δεν τροποποιοφνται:
ΑΡΘΡΟ 11
1. τθν περίπτωςθ α’ τθσ παραγράφου 3 κα πρζπει να προςδιορίηεται ςαφϊσ ο βακμόσ όχλθςθσ
των βιομθχανικϊν-βιοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων παραγωγισ καινοτομικϊν προϊόντων που
μποροφν να εγκακίςτανται, βάςει του Ν. 3010/2002 και των εφαρμοςτικϊν του διατάξεων.
Επίςθσ προτείνεται θ προςκικθ επιπλζον εδαφίου:
«κ) χεδιαςμόσ για να τθν ενεργειακι αυτονόμθςθ των υποδομϊν τθσ Ζ.ΚΑΙ.Θ. με χριςθ
τεχνολογιϊν Α.Π.Ε.»
2. τθν παράγραφο 6 όςον αφορά ςτον υπερκείμενο ςχεδιαςμό των Προεδρικϊν Διαταγμάτων
που ορίηουν τουσ Κφλακεσ Τποδοχισ Καινοτόμων Επιχειριςεων, κα πρζπει να περιλθφκεί το
Ρυκμιςτικό χζδιο Θεςςαλονίκθσ. Επίςθσ, τα Γενικά Πολεοδομικά χζδια, οι Ζϊνεσ Οικιςτικοφ
Ελζγχου και τα .Χ.Ο.Ο.Α.Π εξειδικεφουν τισ κατευκφνςεισ υπερκείμενου ςχεδιαςμοφ για
ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ και ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να υποδεικνφουν τισ Ζ.ΚΑΙ.Θ και τουσ Θ.Τ.Κ.Δ.
και ςε καμία περίπτωςθ να μθν παρακάμπτονται από τον οριςμό των Θυλάκων Τποδοχισ
Καινοτόμων Επιχειριςεων.
ΑΡΘΡΟ 12
1. Προτείνεται θ κατάργθςθ τθσ παρ.3 του άρκρου 12, διότι όπωσ είναι διατυπωμζνθ δθμιουργεί
ςφγχυςθ και πρόςκετθ γραφειοκρατία ςτισ περιπτϊςεισ ζγκριςθσ χωροκζτθςθσ εγκατάςταςθσ
οικονομικισ δραςτθριότθτασ που δεν προωκεί τουσ ςτόχουσ τθσ ΗΚΑΛΚ και παρόλα αυτά κα
πρζπει να ακολουκιςει τισ διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Α.Η.Κ. ΑΕ.
2. Θ φράςθ τθσ παραγράφου 3 «…κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Μακεδονίασ – Θράκθσ…» προτείνεται να αντικαταςτακεί με «…κακορίηονται με κοινι απόφαςθ
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των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ
και Θρθςκευμάτων…».
3. τθν ίδια παράγραφο προτείνεται να απαλειφτεί θ αναφορά «…φςτερα από γνϊμθ τθσ
εκτελεςτικισ επιτροπισ του Οργανιςμοφ Ρυκμιςτικοφ χεδίου Θεςςαλονίκθσ…».
Ο Ο.Ρ..Κ. δεν ζχει καμία κεςμικι αρμοδιότθτα ,αλλά οφτε και τισ αναγκαίεσ γνϊςεισ, να
κακορίηει κριτιρια καινοτομίασ, τα οποία κα χρθςιμοποιοφνται για να κρίνεται, εάν μία
επιχείρθςθ κα εγκακίςταται ι όχι ςτθν Η.ΚΑΛ.Κ.

ΑΡΘΡΟ 15
Αποτυπϊκθκε ότι είναι ςθμαντικόσ ο ρόλοσ, που μπορεί να διαδραματίςει θ Σεχνόπολθ
ενταςςόμενθ ςτθ Ηϊνθ Καινοτομίασ και προτάκθκε θ δθμιουργία νζου άρκρου (αρ. 15) με το
ακόλουκο περιεχόμενο.
Ζϊνθ Καινοτομίασ και Σεχνόπολθ
1.Οι επιχειριςεισ που αναπτφςςονται ςτθν Σεχνόπολθ, υποβάλλουν προαιρετικά πενταετζσ
επιχειρθςιακό πλάνο ανάπτυξισ τουσ το οποίο κα πρζπει να ςυνάδει με τουσ ςτόχουσ και
ςκοποφσ τθσ Ζϊνθσ Καινοτομίασ, ενϊ κα πρζπει να αποδεικνφει είτε τθ μόχλευςθ τθσ τοπικισ
οικονομίασ, είτε τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, είτε τθν καινοτομικότθτα, είτε τον εξαγωγικό
χαρακτιρα των περιγραφόμενων δράςεϊν του.
Βαςικόσ ςτόχοσ κα πρζπει να είναι θ βζλτιςτθ αποδοτικότθτα των κεφαλαίων που τοποκετοφν οι
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, αξιοποιϊντασ το πλαίςιο φπαρξθσ και λειτουργίασ τθσ Ζϊνθσ
Καινοτομίασ.
Σο πενταετζσ πλάνο εγκρίνεται από το Δ.. τθσ Ζϊνθσ Καινοτομίασ, ςτθν περίπτωςθ που
εξυπθρετεί αποδεδειγμζνα τουσ ςτόχουσ τθσ Ζϊνθσ και αναφζρεται ςτθν παραγωγι ι επζκταςθ
καινοτομικοφ προϊόντοσ ι υπθρεςίασ.
Με τθν ζγκριςθ του πενταετοφσ επιχειρθςιακοφ πλάνου, οι επιχειριςεισ που είναι ι πρόκειται να
εγκαταςτακοφν ςτθν Σεχνόπολθ, δικαιοφνται επιπλζον ποςοςτό επιδότθςθσ 5%, ςτο πλαίςιο του
Αναπτυξιακοφ Νόμου, πζραν του ποςοςτοφ που κα οριςτεί με Τπουργικι Απόφαςθ για τθ Ζϊνθ
Καινοτομίασ, για τθν υλοποίθςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων.
Επίςθσ, για τισ ςυγκεκριμζνεσ επιχειριςεισ, το ποςοςτό των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων δφναται να
φκάνει το 60% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του προτεινόμενου ςτον Αναπτυξιακό Νόμο
επενδυτικοφ ςχεδίου.
Αζήλα, 22 Ηνπιίνπ 2011
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Οι επιχειριςεισ που υλοποιοφν το πενταετζσ πλάνο δικαιοφνται φοροαπαλλαγι φψουσ 30% επί
του ποςοςτοφ φορολόγθςισ τουσ κατ’ ζτοσ και για 3 χρόνια μετά τθν πετυχθμζνθ υλοποίθςθ του
επιχειρθςιακοφ πλάνου, εφόςον αποδεικνφουν τθ ςυνζχιςθ τθσ παροχισ υπθρεςίασ ι τθν
παραγωγι των καινοτομικϊν προϊόντων. Σο ποςό αυτό καταβάλλεται με απόφαςθ του αρμόδιου
Τπουργοφ από πόρουσ τθσ Ζϊνθσ Καινοτομίασ ι άλλουσ πόρουσ.
2.Οι επιχειριςεισ τθσ παραπάνω παραγράφου, δικαιοφνται, -μετά τθν ολοκλιρωςθ του διετοφσ
επενδυτικοφ ςχεδίου του Αναπτυξιακοφ Νόμου-, επιδότθςθσ για τθν απαςχόλθςθ προςωπικοφ, ςε
ποςοςτό 20% του ετιςιου μιςκοδοτικοφ κόςτουσ. Η επιδότθςθ αναφζρεται ςτθ δθμιουργία
εξαρτθμζνων κζςεων εργαςίασ. Κατ’ εξαίρεςθ και εφόςον δθμιουργοφνται άνω των 5 ΕΜΕ
(Ετιςιων Μονάδων Εργαςίασ) δφναται θ επιδότθςθ ςε αντίςτοιχου κόςτουσ προςωπικό (φυςικά
πρόςωπα) το οποίο δεν απαςχολείται με εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ, αλλά με ςφμβαςθ ζργου.
Σο προςωπικό αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερο από το 50% του προςωπικοφ που
προβλζπεται για τθν υλοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ πλάνου, ενϊ θ επιδότθςθ δεν μπορεί να είναι
μεγαλφτερθ τθσ τριετίασ και όχι μετά τθ λιξθ τθσ πενταετίασ του επιχειρθςιακοφ πλάνου. τθν
περίπτωςθ που το επιχειρθςιακό πλάνο δεν επιτφχει τουσ ςτόχουσ του, θ επιδότθςθ επιςτρζφεται
εντόκωσ.
3.Για τθ δικτφωςθ των επιχειριςεων τθσ Σεχνόπολθσ και για τθν παραγωγι καινοτόμων
προϊόντων, οι επιχειριςεισ τθσ Σεχνόπολθσ (δικτφωςθ δφο και περιςςοτζρων επιχειριςεων),
δφνανται να υποβάλλουν κοινό διετζσ επιχειρθςιακό πλάνο το οποίο κα αφορά τθν υλοποίθςθ
καινοτομικισ δράςθσ. Η δράςθ αυτι υποχρεωτικά επιχορθγείται από πόρουσ τθσ Ζϊνθσ
Καινοτομίασ ι άλλουσ πόρουσ ςε ποςοςτό μζχρι 50% και μζχρι το φψοσ των 200.000 ευρϊ,
εφόςον επιτευχκοφν οι ςτόχοι τθσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ςμπεπάζμαηα
Από τθν εξζταςθ των ςχολίων ςτθ δθμόςια διαβοφλευςθ, είναι φανερι θ βοφλθςθ όλων να
ςυμβάλουν ςτθν προςπάκεια ενεργοποίθςθσ τθσ Ηϊνθσ Καινοτομίασ Κεςςαλονίκθσ, μζςω των
προτεινόμενων αλλαγϊν, ϊςτε να δθμιουργθκεί το κατάλλθλο περιβάλλον με καινοτόμεσ
επιχειριςεισ.
Είναι ςθμαντικό ότι πζρα από τθν κριτικι, προτάκθκαν ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ και αναλφκθκαν
προβλθματιςμοί.
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Οι προτάςεισ εςτιάςτθκαν ςτθ ςπουδαιότθτα που ζχει θ οριοκζτθςθ-χωροκζτθςθ τθσ Ηϊνθσ,
ορίηοντάσ τθν ωσ αφετθρία για τθν υλοποίθςθ του ςκοποφ τθσ, κζτοντασ και ποικίλεσ προτάςεισ
και παρατθριςεισ για τον τόπο και τθ κζςθ τθσ.
Περιζχονται απόψεισ ςχετικά με το χαρακτιρα που πρζπει να ζχει θ Ηϊνθ για να είναι ευζλικτθ,
διαφανισ και αποτελεςματικι, άλλεσ με ιδιωτικό χαρακτιρα και άλλεσ με δθμόςιο.
Επίςθσ, γίνεται λεπτομερισ αναφορά τόςο για τα κίνθτρα που πρζπει να κεςμοκετθκοφν, όςο και
για τθ ςθμαςία του ςτρατθγικοφ ςχεδίου που πρζπει να καταρτιςτεί , κακϊσ και για τα κριτιρια
που πρζπει να τεκοφν για τθν ζνταξθ των ενδιαφερομζνων ςτθ Ηϊνθ.
Με τον τρόπο αυτό δθμιουργείται ζνα ξεκάκαρο και δυναμικό πεδίο προςζλκυςθσ για τισ
καινοτόμεσ επιχειριςεισ .
Θ ςυνολικι αποτίμθςθ τθσ διαβοφλευςθσ κρίνεται κετικι, ενϊ πολλζσ από τισ παρατθριςεισ
μποροφν να αποτελζςουν βάςθ ιδεϊν και ενδεχομζνωσ να ενςωματωκοφν ςτισ προτεινόμενεσ
αλλαγζσ.
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